
   

 

Identifikační údaje na Osvědčení o účasti: 

 
Každý účastník obdrží po ukončení semináře Osvědčení o 
účasti vystavené na jeho osobu, tzn. na jeho celé jméno (titul) 
a datum narození. Proto nezapomeňte tyto údaje uvést do 
registračního formuláře nebo přihlášky. Tímto osvědčením je 
možno doložit udržování odbornosti v dané problematice.  
 
Cena: 

 
Cena, zahrnující organizační náklady a vydání osvědčení o 
účasti na odborném tréninku, činí 2 662,-Kč včetně 21% DPH a 
je splatná bankovním převodem před zahájením školení. 
  
Platba: 
 

na účet Forsapi s.r.o. 
Částka: 2 662,- Kč včetně DPH 21% (2200 Kč bez DPH) 
IČ:  27232611 DIČ: CZ27232611  
Účet:  4810880001/5500  
Banka: Raiffeisenbank a.s. Praha 
 
 
Doprava: 
Účastnící se dopravují do místa konání individuálně.  
 
 
 
Max. počet účastníků odborného tréninku je 50. V případě, 
že bude trénink již obsazen, bude Vám nabídnut jiný 
termín. 
 
Organizační dotazy a informace: 

 
Adéla Balíková 
Forsapi s.r.o. 
K Horoměřicům 1113/29 
165 00 Praha 6 
 
GSM: + 420 601 559 323 
          + 420 721 315 737 
            forsapi@forsapi.cz  
 

 

 
Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního 

formuláře:  
https://forsapi.cz/kurzy-skoleni-seminare-vzorkovani  

event. prostřednictvím níže uvedené 
Přihlášky na profesní seminář manažerů vzorkování 

odpadů 

11. 10. 2022, HAVLÍČKŮV BROD 

 

Jméno a 
příjmení, 
titul 

 
 
 

Datum 
narození: 

  

Název 
firmy/plátce: 

 
 
 
 

Ulice: 
 
 

Město:  

PSČ:  

Telefon:  

E-mail: 
 
 

IČ:  

DIČ:  

Číslo účtu 
plátce: 

 

Cena tréninku:  2662,- Kč včetně DPH 21% 

Bankovní spojení:          Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:                     4810880001/5500             
 

 bude uhrazena převodem – vyžadujeme fakturu poslat 

poštou 

 bude uhrazena převodem – fakturu můžeme obdržet 

elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu 

Datum, podpis, 
razítko: 

 
 
 

 
Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu  

forsapi@forsapi.cz  
    

nejpozději do 3. 10. 2022 

  

Profesní seminář 

 

Manažerů vzorkování odpadů, 

 se koná dne 11. října 2022 

v Havlíčkově Brodě   

 

Zahájení v Kulturním domě Ostrov, Na Ostrově 28,  

580 01 Havlíčkův Brod 

GPS 49.6046142N, 15.5820617E       
 

Seminář je zaměřen na problematiku limitů pro účely 
dalšího nakládání se stavebními odpady, zeminami a 
recykláty (zejména pro účely zasypávání) a na trénink 
vzorkování těchto materiálů (nácvik technik odběru a 
úpravy terénního vzorku pro přípravu laboratorního 

vzorku) 
 
Trenéři:  
 
RNDr. Petr Kohout, Forsapi s.r.o. 

Ing. Renata Nováková, ProfiOdpady s.r.o. 

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D., ÚKZÚZ Brno. 

Ing. Milan Sáňka, Ph.D., Masarykova univerzita. 

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ Praha 

 
 

mailto:forsapi@forsapi.cz
https://forsapi.cz/kurzy-skoleni-seminare-vzorkovani
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 Cílem semináře je zvýšení kvalifikace 
účastníků v problematice metod a postupů 
při definování a nastavení vhodné a 
ekonomicky únosné úrovně limitních hodnot 
pro odpady a jiné matrice (zajišťující ochranu 
životního prostředí a zdraví při respektování 
dalších požadavků - ekonomických, 
surovinových apod.). Pozornost bude 
zaměřena především na limitní hodnoty pro 
zasypávání (dle tabulky č. 5.1 vyhlášky č. 
273/2021 Sb.) zejména na ukazatel 
benzo(a)pyren a PAU.  

 Součástí semináře bude udržování a 
zvyšování znalostí aktuálních právních 
předpisů pro nakládání s odpady. 

 Seminář bude rovněž zaměřen na postupy 
odběru, úpravy terénního vzorku recyklátů a 
stavebních odpadů pro potřeby získání 
laboratorního vzorku s možností následného 
testování analytickými laboratořemi pro 
vyhodnocení vzájemné shody výsledků při 
zkoušení odebraných vzorků na vybrané 
ukazatele.    

 Jedná se o seminář, který se pro držitele 
certifikátu započítává do recertifikačního 
procesu MVO. 

 Seminář sestává z části teoretické a z části 
praktické (tréninku). 

 Teoretická část se uskuteční v Kulturním 
domě Ostrov, Na Ostrově 28 v Havlíčkově 
Brodě. 

 Praktická část se uskuteční na recyklační 
ploše společnosti Chládek a Tintěra, 
Havlíčkův Brod a.s., který poslouží jako 
výcvikový polygon. 
                                                                                                                                                                        

 
Organizátoři děkují společnosti Chládek a 
Tintěra, Havlíčkův Brod a.s. za vstřícnost při 
zajištění pořádání semináře. 
 
Profesní seminář je pořádán ve spolupráci se 
společností 

 

 

 

Program:  
 
  9:00 -   9:30   Presence účastníků 
  9:30 -   9:40   Zahájení, proškolení BOZP 
 9:40 - 10:00  Novinky v právní úpravě nakládání 

s odpady (R.Nováková, ProfiOdpady) 
10:00 – 10:45 Přístupy Ministerstva zemědělství 

ČR při definování limitů pro 
zemědělskou půdu při aktualizaci 
vyhlášky č. 13/1994 (M.Sáňka, 
Masarykova univerzita, Š.Poláková, 
ÚKZÚZ) 

10:45 - 11:45 Zdroje informací k definování 
únosné úrovně limitních hodnot: 

 Limitní hodnoty v EU pro jiné matrice 
(zeminy apod.) využitelné pro 
zasypávání odpadů (P. Kohout, Forsapi), 

 Možnosti použití odpadů k zasypávání 
podle stávajících předpisů z hlediska 
dlouhodobých analytických dat (I.Trešl, 
ALS CR), 

 Hygienická rizika spojená s výskytem 
PAU v odpadech při zasypávání a 
možnosti jejich eliminace (M. Zimová, 
SZÚ Praha) 

11:45 – 12:00 Legislativní plány MŽP 
v odpadovém hospodářství 
v následujícím období (Š. Jakl, OO 
MŽP ČR) 

12:00 – 12:30 Diskuze 
                        
12:15 - 13:00 Oběd 
 
13:00 - 13:30 Přesun na recyklační plochu  
13:30 -            Odběry a úprava vzorků 

Velmi uvítáme, pokud se podělíte o vaše 
zkušenosti se současným nastavením limitních 
hodnot v odpadové legislativě a poskytnete 
využitelné podklady při diskuzi i k dalšímu 
projednání při aktualizaci legislativních předpisů 
v odpadovém hospodářství.  
 
 
Vybavení účastníků: 
 
S ohledem na práci v terénu je třeba, aby si 
každý účastník tréninku vzal s sebou oblečení do 
každého počasí, pracovní rukavice, latexové 
rukavice jednorázové, pracovní obuv, ochrannou 
přilbu, brýle, prachový respirátor. Dále pomůcky 
a zařízení k odběru pevných materiálů 
(vzorkovací lopatky, homogenizační nádoby, 
zařízení na úpravu vzorků apod.).   
 
 

 
Organizační dotazy a informace: 

 
Adéla Balíková 
Forsapi s.r.o. 
K Horoměřicům 1113/29 
165 00 Praha 6 
 
GSM: + 420 601 559 323 
          + 420 721 315 737 
            forsapi@forsapi.cz  
 
            

Další připravované akce: 
 

Datum Název akce 

5.- 7.10. 2022 Kurz vzorkování odpadů 
– Český ráj Sedmihorky  

19.-21.10. 2022 Kurz vzorkování odpadů 
– Český ráj Sedmihorky  

listopad 2022 Doškolovací seminář 
MVO – vzorkování 
kolejového lože 

 

mailto:forsapi@forsapi.cz

